اخبار

با اجرای طرح طراوت بانکآینده کلید خورد:

حمایت از تولید با تحکیم قدرت خرید /روی اعتبارتان حساب باز کنید

آخرین مهلت برای شرکت در
مزایده امالک بانک مسکن در خرداد
۱۴۰۰اعالم شد

بانک مسکن آخرین مهلت متقاضیان برای
ش��رکت در مزایده امالک م��ازاد این بانک
در خردادماه س��ال جاری را اع�لام کرد .به
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن
وبراساس اعالم این بانک ،متقاضیان شرکت
در مزای��ده ام�لاک مازاد بانک مس��کن در
خرداد ماه ۱۴۰۰برای دریافت اسناد مزایده و
ارائه درخواس��ت و پیشنهادات خود برای این
امالک تا تاریخ ش��نبه ۲۱خرداد ماه فرصت
دارند .در جریان برگزاری این مزایده امالک
مازاد بانک مسکن در  ۱۷استان کشور برای
عرضه ب��ه متقاضی��ان به مع��رض فروش
گذاشته شده است .بر اساس اطالعیه بانک
مس��کن در خصوص برگزاری مزایده ملکی
مربوط به عرضه امالک این بانک در خرداد
ماه  ۱۴۰۰بانک مس��کن در نظر دارد امالک
مازاد خود واقع در اس��تانهای تهران ،گیالن،
سمنان ،لرس��تان  ،کرمانش��اه  ،خوزستان ،
سیس��تان و بلوچس��تان ،اصفهان  ،کرمان ،
هرمزگان،خراسان رضوی  ،ایالم  ،چهار محال
و بختیاری،فارس،مازندران،قزوین و یزد را از
طری��ق برگزاری مزایده عمومی و به صورت
شرایط نقد و یانقدو اقساط به متقاضیان ارائه
ده��د .روش پرداخت در این مزایده در قالب
پرداخت اقساطی به صورت60درصد نقدی و
الباقی در اقس��اط حداکثر  36ماه با نرخ سود
 %18در نظر گرفته ش��ده اس��ت .براس��اس
اع�لام اداره مس��ئول برگزاری ای��ن مزایده
همچنین در مزایده فروش امالک مازاد بانک
مسکن در خرداد ماه  ،۱۴۰۰اولویت با فروش
نقدی اس��ت .این امالک ،از طریق س��امانه
تدارکات الکترونیکی دولت به فروش خواهند
رسید .جزییات این مزایده برای اولین بار در
تاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۰منتش��ر و تاریخ بازدید آن
مرب��وط ب��ه ۱۱/۳/۱۴۰۰اس��ت .همچنین
متقاضیان ش��رکت در این مزای��ده از تاریخ
۱۲/۳/۱۴۰۰مکان دریافت اسناد این مزایده
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
را در اختیار داشتند .آخرین مهلت دریافت این
اسناد نیز روز شنبه  ۲۲خرداد ماه سال جاری
اعالم ش��ده اس��ت .متقاضیان همچنین تا
تاریخ سه شنبه مورخ۱/۴/۱۴۰۰مهلت دارند
تا پیش��نهادات خود در این زمینه را به بانک
مسکن ارائه دهند.

بان��ک آین��ده ب��ا ه��دف رون��ق تولید و
کس��بوکار و همچنی��ن پاس��خگویی به
نیازه��ای اساس��ی هممیهن��ان گرامی و
امکان خریدی آسان و متنوع ،در اقدامی
نوآوران��ه و منحصر بهف��رد ،از محصول

جدی��د خود بهن��ام «ط��راوت» رونمایی
کرد .تمام مش��تریان حقیق��ی و حقوقی
بانک آینده و همچنین س��ایر هموطنانی
که هماکنون مش��تری بانک نیس��تند و
حت��ی متقاضی��ان دریافت اعتب��ار خرد،
میتوانند با مراجعه به ش��عب بانک آینده
یا ثبتنام در سامانه «پیشخوان مجازی،
ویژه مش��تریان بان��ک» ()abplus.ir
یا مراجعه به س��امانه «س��اتا ،ویژه عموم

( ،»)ir.sata.ba24ب��ر اس��اس وثایق
سپردهای یا امتیاز و رتبه اعتباری خود ،از
اعتباری بین ( 200دویست) میلیونریال
تا ( 500پانصد) میلیونریال ،بهرهمند شده
و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از
مراکز ف��روش ط��رف قرارداد ب��ا بانک
آین��ده ،نس��بت به خری��د کاال و خدمات
موردنظر خود ،اقدام کنند .فهرست کامل
فروشگاهها را میتوانید در سایت بانک به

آمادگی بانک توسعه صادرات برای ارائه خدمات و تسهیالت با نرخ ترجیحی
گروه بانک و بیمه :بانک توسعه صادرات ایران آماده ارائه خدمات و تسهیالت
با نرخ ترجیحی به شرکت های تولیدی صادرات محور و شرکت های دانش
بنیان اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران به نقل
از اگزیم نیوز ،رئیس ش��عبه اردبیل این بانک در نشس��ت مجازی تخصصی
مدیران این بانک با فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان اس��تان اردبیل که به
همت معاونت امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران و شعبه اردبیل
برگزار ش��د ،افزود :این بانک آماده است در حوزه تامین سرمایه در گردش و
تامین تسهیالت سرمایه ثابت به مشتریان خدمات ارائه دهد و خوشبختانه در
این زمینه محدودیت منابع وجود ندارد .نعمت فتحی در این نشست با اشاره
به اینکه این شعبه از بانک از اردیبهشت ماه سال  ۱۳۸۹خدمات ارزی و ریالی
خود را به مش��تریان ارائه کرده است ،تصریح کرد :از ابتدای بازگشایی شعبه
اردبیل بانک توس��عه صادرات ایران تاکنون بالغ بر  ۷۰۰حساب ریالی و ۱۵۰
حس��اب ارزی در این ش��عبه از بانک توسعه صادرات ایران افتتاح شده است.
وی افزود :شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران در سال  ۱۳۹۹در بخش
تجهیز منابع ریالی و ارزی  ۵۲درصد رش��د را تجربه کرده و موفق به جذب
نزدیک به  ۲۴۵میلیارد ریال ،منابع ریالی و ارزی ش��ده که این منابع با سایر
منابع اعم از منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بانک تجمیع و به مشتریان
این بانک تخصیص داده ش��ده اس��ت .وی اظهار داشت :شعبه اردبیل بانک
توسعه صادرات ایران در سال  ۹۹در تخصیص منابع رشد  ۹۱درصدی نسبت
به س��ال  ۹۸داشته و در این محدوده زمانی بالغ بر یکهزار و ششصد میلیارد

ریال به مشتریان تسهیالت پرداخت کرده است .فتحی خاطرنشان کرد :شعبه
اردبی��ل در بخش صدور ضمانت نامه های صادره رش��د  ۱۶۱درصدی را در
س��ال گذشته نسبت به س��ال قبل از آن تجربه و نزدیک به  ۹۰میلیارد ریال
ضمانت نامه صادر کرده است .رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران
گفت ۷۱ :فقره برات اس��نادی و حواله ارزی به مبلغ  ۱۳میلیون دالر در سال
 ۹۸صادر شده که در سال  ۹۹رشد  ۶۰درصدی داشت و به عدد  ۲۰میلیون
دالر رسید .وی اعالم کرد :شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران آماده ارائه
خدمات و تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرکت های تولیدی صادرات محور
و ش��رکت های دانش بنیان اس��ت؛ این بانک آماده در حوزه تامین سرمایه
در گردش و تامین تس��هیالت سرمایه ثابت به مشتریان خدمات ارائه دهد و

خوشبختانه در این زمینه محدودیت منابع وجود ندارد .فتحی اذعان داشت :طی
س��ال های اخیر مدیریت عالی بانک توسعه صادرات ایران همه تالش خود
را برای تامین منابع از راههای مختلف به کار بسته و خوشبختانه هیچگونه
محدودیتی در حوزه پرداخت تسهیالت به شرکتهای تولیدی صادرات محور
و دانش بنیان وجود ندارد .وی گفت :طی تحریم های ظالمانه و شیوع کرونا
و مشکالت ناشی از آن برای فعالیت بازرگانی ،تولیدکنندگان برای تهیه مواد
اولیه با چالش مواجه ش��ده اند؛ صادرات نیز از این شرایط متاثر بوده و بانک
توس��عه صادرات تالش کرده با تعامل با سازمان های باالدستی ،تسهیالت
بیش��تری را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا مرهمی بر مشکالت جامعه
صادراتی کش��ور بگذارد .به گفته فتحی اس��تان اردبیل پیش از این در حوزه
صادرات محصوالت کش��اورزی فعال بود و طی سالهای اخیر ظرفیت های
خوبی در بخش صنعت استان ایجاد شده و امید است در بخش صنعت به طور
خاص در محصوالت س��لولزی این استان شاهد افزایش قابل توجه به سایر
کشورها خصوصا کشورهای همسایه باشیم .رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه
صادرات ایران اظهار امیدواری کرد با توجه به شروع بازسازی در مناطق جنگ
زده قره باغ جمهوری آذربایجان در بخش صنعت و خدمات فنی مهندس��ی
نیز شاهد رشد و توسعه در استان باشیم .وی با اشاره به ایجاد مقدمات اعالم
منطقه آزاد در اردبیل ،گفت :این موضوع زمینه توسعه هرچه بیشتر استان را
فراهم می کند؛ بانک توسعه صادرات ایران نیز آماده کمک به فعاالن اقتصادی
استان ،برای تسهیل فعالیت تولیدی و صادراتی است.

١٥درصد سهام لیزینگ کارآفرین عرضه شد

معاون مالی بانک کارآفرین با اشاره به ورود ولکار به بورس گفت :طبق تعهدی
که به بورس داده بودیم قرار بود س��هام لیزینگ کارآفرین را وارد بورس شود و
در حال حاضر  ١٥درصد از  ٢٥درصد تعهد ش��ده خود را وارد بورس کردیم .به
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،دکتر فرشاد محمدپور معاون امور مالی
بان��ک کارآفرین ادامه داد :لیزینگ کارآفرین از ش��رکتهای زیر مجموعه بانک
کارآفرین اس��ت که جز زنجیره ارزش بانک محسوب میشود .وی افزود :بانک
کارآفرین س��هامدار عمده لیزینگ کارآفرین است و ما معتقدیم عرضه شرکتها

در بورس هم به ش��فافیت آنها کمک میکند و هم به آنها کمک میکند که در
فضای رقابتی به اهدافشان برسند .محمدپور در خصوص عرضه ولکار تاکید کرد:
ما متعهد شده بودیم در مرحله اول  ٢٥درصد سهام شرکت را عرضه کنیم که در
این مرحله  ١٥درصد عرضه شد ١٠درصد برای بازار و  ٥درصد صندوق ها و ان
شاهلل در ٦ماه آینده مابقی سهام عرضه خواهد شد .معاون مالی بانک درخصوص
لیزینگ کارآفرین گفت :این شرکت در سال گذشته سود ٣برابری نسبت به دو
سال قبل خود را کسب کرد که دلیل این رشد پرشتاب بخاطر افزایش سرمایه

فرهنگی

کپیکاری درجه یک به سبک مهران مدیری

«دورهمی» در مسیر «عصر جدید»؟

گروه فرهنگی :اولین قسمت از مسابقه «دورهمی» با اجرا و
کارگردانی مهران مدیری در حالی ش��ب گذشته روی آنتن
رفت که باید دید آیا مهران مدیری میتواند همچون احسان
علیخانی از یک قالب کپیشده یک برند موفق خلق کند؟
پس از پایان فصل چهارم برنامه «دورهمی» و با وجود حرف
و حدیثهای بسیاری که درباره سرانجام این برند محبوب
در برخی رسانهها منتشر میشد ،باالخره خود مهران مدیری
وعده داد که با تغییر ساختار ،فصل پنجم این برنامه را روانه
آنتن خواهد کرد؛ وعدهای که ش��ب گذشته محقق شد و با
رونمایی از ساختار جدید این برنامه ،مهران مدیری هم بخش
دیگ��ری از ظرفیتهای خود را ب��رای اجرای پرانرژی یک
«مسابقه تلویزیونی» به نمایش گذاشت .به بهانه پخش اولین
قسمت از فصل پنجم «دورهمی» و از آنجا که ساختار این
برنامه به کل متفاوت از چهار فصل قبل شده است ،مروری
بر اتفاقاتی خواهیم داشت که شب گذشته مخاطبان شبکه
«نسیم» به تماشای آن نشستند؛ برنامهای با نامی آشنا اما با
سازوکاری بکر و تجربهنشده در قاب تلویزیون .برنامهای که
مهران مدیری خودش آن را یک «کپی درجهیک» توصیف
کرد.
یک مرور؛ «دورهمی» چه بود ،چه شد؟


نشانی  ir.ba24ببینید .بازپرداخت اعتبار
در نظ��ر گرفته ش��ده در طرح «طراوت»
نیز بس��ته به انتخاب مشتری ،تا یکماه
پ��س از تاریخ دریافت اعتب��ار ،بهصورت
رایگان (بدون دریافت س��ود) ،امکانپذیر
خواهد بود .بازپرداخت اقساطی این اعتبار
زمانی یکساله با نرخ 12
نیز طی سه بازه ِ
درصد ،دو ساله با نرخ  15درصد و سهساله
با نرخ  18درصد ،در نظر گرفته ش��ده که

زمان پرداخت اولین قس��ط ،یکماه پس
از پای��ان مهلت یکماه��ه خرید ،خواهد
بود .هموطن��ان میتوانند ب��ا مراجعه به
ش��عب بانک آینده در سراس��ر کش��ور،
وبسایت رسمی بانک بهنشانی .ba24
 irیا تماس با مرک��ز ارتباط بانک آینده
بهش��ماره  ،021-27663200نس��بت به
کسب اطالعات بیشتر برای بهرهمندی
از مزیت طرح «طراوت» اقدام کنند.

ماج��رای برنام��ه «دورهم��ی» ماجرایی متف��اوت از دیگر
برنامههای تولیدش��ده در تلویزیون طی چهاردهه گذش��ته
محسوب میش��ود .برنامهای که با ایدهپردازی و کارگردانی
مهراب قاس��مخانی قرار بود روانه آنتن شبکه «نسیم» شود
اما دعوت از مهران مدیری برای اجرای آن ،سرنوشتی به کل
متفاوت را برایش رقم زد.فصل نخست دورهمی که خیلی
زود به واسطه شباهت جزءبهجزء با یک نمونه خارجی ،متهم
به کپیکاری شد ،برنامهای ترکیبی محسوب میشد .دعوت
از مهمان و گفتگوی ویژه با او در کنار آیتمهای نمایش��ی،
س��اختار این برنامه را متفاوت از دیگر تاکشوهای آن زمان
تلویزیون میکرد .ضعف در طراحی موقعیتهای نمایشی
در کنار سایه سنگین اتهام کپیکاری در بخشهای فرعی،
خیل��ی زود مهران مدیری و اجرای او را تبدیل به برگبرنده
اصلی «دورهمی» کرد .اتکای برنامه بر تکگوییهای مهران
مدیری و در مواردی ش��یوه مواجهه او با مهمانان معمولی
برنامه ،آرامآرام س��اختار طراحی ش��ده برای «دورهمی» را
هم دستخوش تغییر کرد .در فصلهای بعدی تعدد بازیگران
بخشهای نمایش��ی کاس��ته ش��د تا به تک بازیگر همراه
مجری رس��ید و در ادامه همین بازیگر هم کنار گذشته شد
ت��ا «دورهمی» در فصل چهارم به یک برنامه گفتگومحور
محض بدل شود .برنامهای که هر چند در ظاهر دیگر تفاوتی
با دیگر برنامههای گفتگومحور تلویزیون نداش��ت اما هنوز
مهمترین برگبرنده خود را حفظ کرده بود؛ مهران مدیری.
برنامه «دورهمی» در مسیری که از ابتدا تا به اینجا پیموده
بارها دستخوش تحول شده و حاال در عبور از فصل چهارم

آن هیجان و استرس واردشده به مخاطب مرتبط بود و اجرای
مهران مدی��ری و تالش برای افزایش هیجان مخاطبان و
شرکتکنندگان در این بخش ،از ویژگیهای این بخش از
مسابقه بود .اما تمام این تجربهها تازه برای مخاطبان رسانه
ملی ،ابتکار تیم «دورهمی» نیس��ت .این مسابقه کپیای از
مسابقه معروف  Mental Samuraiاست که در شبکه
فاکس ایاالت متحده و در سال  ۲۰۱۹تولید شده است.
ساختار مسابقه؛ یک کپیکاری خوب و صادقانه


به فصل پنجم ،دست به یک ساختارشکنی زده است؛ مهران
مدیری ایدهای به کل متفاوت را با همان برند شناخته شده
روانه آنتن کرده است و باید دید در این دورخیز برای رسیدن
به استاندارد تازه برای ساخته یک مسابقه هیجانانگیز در قاب
تلویزیون تا چه اندازه میتواند موفق عمل کند.
فصل پنجم؛ آنچه در قسمت اول دیدیم


«دورهمی» در فصل تازه نه یک برنامه گفتگومحور که یک
مسابقه تمام عیار است؛ مسابقهای بر پایه اطالعات عمومی
ش��رکتکنندگان که تفاوت اصلی آن در سازوکار فیزیکی
حضور شرکتکنندگان در استودیو و به چالش کشیدن تمرکز
آنها در موعد پاس��خ به سؤاالت است .براساس آنچه شب
گذشته روی آنتن رفت ،مسابقه «دورهمی» در هر قسمت ۸
شرکتکننده اولیه دارد .این  ۸شرکتکننده در بخش نخست
که مهران مدیری عنوان آن را «بخش دایره» اعالم کرد ،به
سواالتی دو گزینهای و چند گزینهای در حوزههای مختلف
پاس��خ دادند تا با جمعآوری امتیازات تکلیف صعودکنندگان
به مرحله بعد مشخص شود .اصلیترین ویژگی متمایز این
بخش کیفیت اجرای نمایشی مهران مدیری بود .مدیری در
این بخش در مقام مجری و پرسشگر ،هم شرکتکنندگان
را فریب میداد و هم آنها را برای رس��یدن به پاسخ اصلی
راهنمایی میکرد .براساس امتیازات دو نفر از شرکتکنندگان
در همین مرحله حذف و  ۶نفر دیگر به مرحله دوم برنامه که
همان مرحله «ربات» بود ،راه پیدا کردند .این بخش به لحاظ
سختافزاری ،چالش اصلی برای شرکتکنندگان حاضر در
این مسابقه محسوب میشد .شرکتکنندگان در این قسمت
روی صندلیای که بر روی بازوی متحرک یک ربات غول
پیکر تعبیه شده بود ،قرار میگرفتند و با انتخاب یک سطح از
چهار سطح عملکرد ربات ،آمادگی فیزیکی خود برای پاسخ
به سؤاالت این بخش را به چالش میکشیدند .در این مرحله
ربات شرکتکننده را حرکت داده و بهصورت اتفاقی در مقابل
سوالهای یکی از حوزههای مختلف اطالعات عمومی قرار
میداد؛ وضعیت نامتعادل شرکتکننده ،تمرکز او برای پاسخ
به سؤال را به چالش میکشید اما او تنها  ۳۰ثانیه برای پاسخ
به س��ؤال فرصت داش��ت .تفاوت عملکرد ربات در سطوح
چهارگانه به شدت و شتاب حرکت بازوی متحرک و به تبع

سالهاس��ت که بس��یاری از برندهای جهان��ی با تغییراتی
در س��اختار و الگو به تلویزیون راه پیدا میکنند اما شاید در
چند سال اخیر به واسطه بهرهگیری مخاطب از شبکههای
اجتماع��ی و تطبیق دادن عکسها و تصاویری از کپی نعل
به نعل از سریالها ،تاکشوها و مسابقههای جهانی ،این آثار با
حجم گستردهای از واکنشهای موافق و مخالف ،انتقادی و
طنز مواجه شده است .پخش اولین قسمت از همین برنامهها
که عین ًا و در همه جزئیات الگوی ساختاری از نسخه اصلی
کپی شدهاند گاهی با هجمههای تند و تیز انتقادی هم مواجه
شده است به ویژه وقتی در کشور ما کپی رایت و حق مالکیت
معنوی آثار هنری به رسمیت شناخته نمیشود و یا وقتی جزء
به جزء از نس��خه اصلی بهره برداری میشود اما حتی اشاره
کوچکی هم به آن نمیشود بار انتقادها باالتر هم میگیرد.
«عصر جدید» جدیترین نمونه از این دست مسابقات بود
که ساختار آن از مسابقات استعدادیابی «آمریکاز گات تلنت»
گرفته ش��د و همان مدل استعدادیابی در نسخه ایرانی هم
پیاده شد .مسابقهای که احسان علیخانی اجرایش را بر عهده
گرفت و امین حیایی ،آریا عظیمی نژاد ،رؤیا نونهالی و بشیر
حسینی چهار داور آن شدند« .عصر جدید» از ابتدای پخش
و تا اواخر پخش در تمام طول یک فصل با انتقادات گسترده
رس��انهها ،کاربران و چهرههای فرهنگی مواجه شد و البته
جزو مسابقههای پرطرفدار تلویزیون هم بود که بارها عنوان
پربینندهترین را نصیب خود کرد .مس��ابقات استعدادیابی در
حوزه خوانندگی و بازیگری پیش از این هم در تلویزیون تولید
میشد اما کپی برداری عین به عین ،پروداکشن بزرگ ،حضور
علیخانی و جنجالهای مهمانان مختلف برنامه باعث شد این
کپی برداری بیشتر به چشم بیاید .درحالیکه احسان علیخانی
در ابتدای پخش به ساختار کپی این مسابقه اشارهای نکرد
و بعد از مدتها فاصله از پخش ،صریحتر از ساختار جهانی
مسابقه سخن گفت و از آن دفاع کرد .قبل از «عصر جدید»،
شبکه سه «برنده باش» را روی آنتن برد که محمدرضا گلزار
مجری این مسابقه تلویزیونی بود و اتفاق ًا قبل از تولید و حتی
آغاز پخش این برنامه با حضور در «ماه عس��ل» که آخرین
فص��ل آن هم بود با صراحت به برند جهانی «برنده باش»
اش��اره کرد و تاکید کرد در کشورهای مختلفی این مسابقه
با همین قالب در حال اجراست و حاال او عالقه دارد همین
مسابقه را در ایران هم اجرا کند.

ای بود که انجام شد و اعتقاد داریم شرکت با ارزش و پر پتانسیل است و قطعا در
آینده رشد بیشتر و عملکرد بهتری خواهد داشت  .در جلسه عرضه ولکار مدیران
ارشد بانک اعالم کردندد :در کمتر از  3سال آینده نماد ولکار رتبه نخست لیزینگ
کش��ور را به خود اختصاص خواهد داد .مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین با
اش��اره به اینکه  15درصد از سهام این شرکت در بازار سرمایه عرضه شد و 10
درصد الباقی هم در ماههای آینده وارد بورس میش��ود،گفت :به نظرم اگر بازار
سرمایه به روزهای پررونق خود برگردد ،سهم ولکار پتانسیل رشد بیشتر دارد.
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اخبار
جشنواره بیمه درمان انفرادی بیمه
پارسیان آغاز شد

بیمه پارس��یان خدمتی جدید برای بیمه گزاران
بیمه های عمروس��رمایه گذاری را ارایه کرد .به
گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ به منظور
تکریم بیمه گزاران و ارایه خدمات درمان تکمیلی
به ایش��ان ،جش��نواره فروش بیمه نامه درمان
خانواده را برای دارندگان بیمه های عمروسرمایه
گذاری برگزار می کند .بر اس��اس این گزارش
در این طرح ،از نیمه اردیبهشت ماه لغایت پایان
شهریور ماه سال جاری ،تمام دارندگان بیمه نامه
عمروسرمایه گذاری اعم از « بیمه گزاران جدید
و قدیمی» و افراد تحت تکفل ایشان (بیمه گزار،
همسر و فرزندان) که شرایط الزم را احراز نمایند،
می توانند نسبت به خرید بیمه نامه درمان خانواده
از طریق جشنواره فروش اقدام نموده و از پوشش
های متنوع درمانی در قالب ،چهار طرح طالیی،
نقره ای ،برنزی و نخستین بهره مند گردند.
سرمایه 160هزارمیلیارد ریالی شبکه
ت پوشش بیمه کوثر
بانکی و پولی تح 

س��رمایه قریب ب��ه 160ه��زار میلی��ارد ریال
ت
ش��بکه بانکی و پولی در سراس��ر کشور تح 
پوش��ش بیمه کوثر ق��رار گرفت .ب��ه گزارش
روابطعموم��ی و اعالم معاون ف��روش و درامد
بیمهگری بیمه کوثر ،کارشناس��ان این شرکت
ب��ا تجزیه و تحلی��ل فرایندهایی چون کیفیت
فروش ،شرایط بیمهگذار ،تخمین میزان زیان و
خسارت ،توانگری ،ذخایر و سود نهایی شرکت
در صدور یک بیمهنامه و همچنین نوع فعالیت
ش��رکت ،صنعت و نگاه صنعت به بیمهگذار در
مناقصهها و انعقاد قراردادهای بیمهای شرکت
میکنند .محم��د دنان تعامل و همکاری میان
بیمهگران و بیمهگذاران را عامل افزایش رضایت
دوطرف دانست و گفت :با استفاده از تجربههای
مشترک میتوانیم در شناسایی و ارزیابی مناسب
ریسکها و نیز کاهش آنها از طریق شناخت
مواضع آسیبپذیر و رفع آن اقدام کنیم.

اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس
نظر به دس��تور مواد ۱و ۳قانون تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20ملک
متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر درواحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه
و بالمع��ارض وی محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگه��ی می گردد 897 :فرعی از
 14اصلی واقع در قریه هچیرود بخش کالرس��تاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به محرمعلی نقدی جیرکلی نسبت
به شش��دانگ یک قطعه زمین با انباری به مس��احت  177/97مترمربع خریداری مع الواسطه از نعمت اله کیهان مالک
رس��می لذا به موجب ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت وثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند رس��می وماده
۱۳آیین نامه مربوط به آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر االنتش��ار در شهر ها
منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع
ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدی��م دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور
س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت بدییهی است برابر ماده ۱۳آیین نامه مذکور در مورد قسمتی
از امالک��ی که قبلن اظهار نامه وثبتی پذیرفته نش��ده واحد وثبتی با رای هی��ات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود مراتب رادر اولین آگهی نوبتی تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رس��اند ونس��بت به امالک
درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م
الف 1143932
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/6 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک چالوس -نیکنام ازوجی
اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس
نظر به دس��تور مواد ۱و ۳قانون تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20ملک
متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر درواحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه
و بالمعارض وی محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 1047 :فرعی قستی
از پالک ش��ماره  27فرعی از  7اصلی واقع در قریه س��رد آبرود بخش کالرس��تاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط
به پریس��ا علیقلی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  386/90مترمربع خریداری مالک رسمی
مش��اعی لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت وثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند رسمی وماده
۱۳آیین نامه مربوط به آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر االنتش��ار در شهر ها
منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع
ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدی��م دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور
س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت بدییهی است برابر ماده ۱۳آیین نامه مذکور در مورد قسمتی
از امالک��ی که قبلن اظهار نامه وثبتی پذیرفته نش��ده واحد وثبتی با رای هی��ات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود مراتب رادر اولین آگهی نوبتی تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رس��اند ونس��بت به امالک
درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م
الف 1144793
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/6 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک چالوس -نیکنام ازوجی

